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1. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta lisätään yli 770 miljoonan eurolla 
• 112 miljoonaa euroa jaetaan kunnille osana valtionosuusjärjestelmää lasten lukumäärän perusteella
• 60 miljoonaa euroa yli 64-vuotiaiden määrän suhteessa
• 50 miljoonaa euroa harkinnanvaraisten valtionosuuksien korotukseen
• 550 miljoonaa euroa kaikille kunnille jaettavaksi osin tasasuuruisesti (180 milj. euroa) ja osin vuoden 

2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa (370 milj. euroa).

2. Sairaanhoitopiireille 200 miljoonan euron valtionavustus 

3. Kuntien yhteisövero-osuutta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä, minkä arvioidaan tuottavan kunnille 
410 milj. euroa vuonna 2020

Tukipaketti muodostuu eri palasista
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Kunnille kehysriihessä linjattu vähintään  miljardin 
euron koronatukipaketti nousi 1,4 miljardiin euroon

772 milj. €
200 milj. €
410 milj. €

Valtioneuvoston tiedote 2.6.2020, Mpu 9.6.2020



Tukipaketin kuntakohtaiset 
laskelmat löytyvät 
VM:n nettisivulta



Kuntakohtaiset laskelmat
löytyvät VM:n LTAE-tiedotteen lopusta
• https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-tukee-kuntia-

neljannessa-lisatalousarviossa-noin-1-4-miljardilla-eurolla
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https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-tukee-kuntia-neljannessa-lisatalousarviossa-noin-1-4-miljardilla-eurolla


Kuntatalouden tukipaketti kohdennetaan 
koronavaikutusten perusteella 

Kuntatalouden 
tukipaketti on tuntuva, 
kuten ovat myös 
koronaepidemian 
vaikutukset 
kuntatalouteen.
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Neliosainen tukipaketti 
kohdistuu 
monipuolisesti 
erilaisiin kuntiin 
mahdollistaen koronan 
erilaisten vaikutusten 
kompensoinnin.

Euromääräisesti 
merkittävin osa 
tukipaketista 
kohdentuu suurille 
kaupungeille 
verotulomenetysten 
kompensoinnin kautta.

Valtiovarainministeriö, Mpu 9.6.2020



Kun elvytyspakettiin otetaan mukaan 
valtionavustukset ja yhteisöverotuotto v. 
2021 niin summa nousee isommaksi
• Yhteisövero-osuuden korotus lisää kuntien tuloja 100 milj. eurolla vielä vuonna 

2021

• Joukkoliikennetuki +100 milj. euroa korvaamaan lipputulojen menetyksiä

• Valtionavustuksina myönnettävä tuki nousee yhteensä 260 milj. euroon: mm.
• OKM: 153 miljoonaa euroa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
• Kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen 15 milj. euroa v. 2020 ja 2021
• Opiskelijamaksutulojen menetysten korvaaminen vapaan sivistystyön oppilaitoksille 

• Liikuntapaikkarakentamista, jalankulun ja pyöräilyliikenteen tukemista, 
kulttuuritilojen peruskorjausta
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Hallituksen neljäs lisätalousarvio 2.6.2020

Kuntatalouden neliosainen tukipaketti 
koronaepidemian vaikutuksiin

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 8.6.2020
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Valtionosuuden 
korotus 

770 milj. €

Yhteisöveron jako-
osuuden korotus 

+10 %-yks.
410 milj. €

Tuki 
sairaanhoito-

piireille
200 milj. €

Valtion-
avustuksina 

myönnettävä tuki
260 milj. €
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Kuntatalouteen yli 1,5 miljardin euron 
tukipaketti

1 561
milj. €

Yhteisöveron jako-
osuuden korotus 
10 %-yksiköllä 

430 milj. €

Valtionosuuden korotus 
(jako osittain €/asukas, 
osittain kunnallisveron 

jako-osuuksien 
suhteessa) 550 milj. €Valtionosuuden korotus 

lasten, nuorten ja 
perheiden tukemiseen 

(112 milj. €)

Valtionosuuden korotus 
iäkkäiden palvelujen 

toimivuuden 
varmistamiseen (60 milj. €)

Lisäys harkinnanvaraiseen 
valtionosuuden 

korotukseen (50 milj. €)

Valtionavustus 
sairaanhoitopiireille 

(200 milj. €)

Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

valtionavustuksin (159 milj. €)

Vapaasti
käytettävät

74 %

Valtion-
avustukset

26 %
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Kuntatalouteen yli 1,6 miljardin euron 
tukipaketti

1,6
mrd. €

Yhteisöveron jako-
osuuden korotus 
10 %-yksiköllä 

410 milj. €

Valtionosuuden korotus: 
€/asukas-tasasuuruisesti 180 milj. €
kunnallisveron suhteessa 370 milj. € 

 Yhteensä 550 milj. €Valtionosuuden korotus lasten, 
nuorten ja perheiden 

tukemiseen (112 milj. €)

Valtionosuuden korotus iäkkäiden 
palvelujen toimivuuden 

varmistamiseen (60 milj. €)

Lisäys harkinnanvaraiseen 
valtionosuuden 

korotukseen (50 milj. €)

Valtionavustus 
sairaanhoitopiireille 

(200 milj. €)

Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 

valtionavustuksin (159 milj. €)

Vapaasti
käytettävät

69 %

Valtion-
avustukset

31 %

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 8.6.2020

Joukkoliikennetuki
(100 milj. €)



Kuntien elvytyspakettiin linkittyviä 
asioita

• Vuonna 2020 digitalisaation kannustinjärjestelmään siirretään 30 miljoonaa euroa 
vähemmän kuin mitä oli kehyspäätöksessä. Summa palautetaan peruspalvelujen 
valtionosuuteen.

• Työttömyysturvan suojaosan korottaminen 3,4 miljoonalla eurolla

• Perustoimeentulotukeen määräaikainen parannus 1.8.-31.12.2020.
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Lisäkalvoja



Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 6.6.2020

Kuntatalouteen yli 1,5 miljardin euron 
tukipaketti

550 410 200

159

Sairaanhoitopiirien tuki 
(200 milj. euroa) 

valtionavustuksina 
koronavirustilanteen 

aiheuttamien 
kustannusten ja 

mahdollisten alijäämien 
kompensointiin.

Lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistäminen 
(OKM) valtionavustuksina:

Perusopetus 70 milj. €
Varhaiskasvatus 14 milj. €
Lukiokoulutus 17 milj. €
Ammatillinen 30 milj. €
Harrastaminen 10 milj. €

Nuorisotyö 12 milj. €

Lasten, nuorten ja 
perheiden sosiaalipalvelut 

ja lasten ja nuorten 
mielenterveyspalvelut 

(112 milj. €) 
valtionosuuden 
korotuksena.

Ikäihmisten terveyden ja 
toimintakyvyn sekä osallisuuden 

edistäminen (60 milj. €) 
valtionosuuden korotuksena.

Harkinnanvaraisen 
valtionosuuden korotus 

(50 milj. €)

Yleiskatteiden 
peruspalvelujen 
valtionosuuden 

korotus yhteensä 
770 milj. euroa.



milj. 
euroa

Yleis-
katteinen

Valtion-
avustus

Valtionosuuskorotus jaettuna kuntien välillä osittain €/as, osittain 
kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa 550 X

Valtionosuuskorotus lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen (STM) 112 X
Valtionosuuskorotus iäkkäiden palvelujen toimivuuden 
varmistamiseen 60 X

Lisäys harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen 50 X

Yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 %-yksiköllä 430 X

Valtionavustus sairaanhoitopiireille 200 X

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen valtionavustuksin (OKM) 159 X

Yhteensä 1 561 1 152 409
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Hallituksen 4. lisätalousarvio 2.6.2020

Tukipaketti koostuu yleiskatteisesta 
rahoituksesta ja valtionavustuksista

74 %



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Peruspalvelujen valtionosuuteen  
770 miljoonan euron korotus

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 3.6.2020

#tukipaketti

• Korotuksesta 550 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä

• 1/3 (180 milj. euroa) tasasuuruisesti (€/as) kaikille 
kunnille

• 2/3 (370 milj. euroa) kunnallisverojen jako-osuuksien 
suhteessa

• Korotuksesta 110 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä lapsi-ikäluokkien suhteessa

• Korotuksesta 60 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä ikäihmisten väestöosuuteen perustuen

• Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus lisääntyy 
50 miljoonaa euroa



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Kunnille entistä suurempi osuus 
yritysten maksamista yhteisöveroista

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 3.6.2020

#tukipaketti

• Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousee          
32 prosentista 42 prosenttiin vuodeksi 2020

• Jako-osuuden korotuksen vaikutus kuntien 
talouteen riippuu yhteisöveron kertymästä ts. 
yritysten taloustilanteen kehittymisestä vuonna 2020

• KL veroennustekehikko 3.4. 490 milj. €
• Kuntatalousohjelma 16.4. 520 milj. €
• KL skenaariokehikko 29.4. 376 milj. €
• KL veroennustekehikko 20.5. 430 milj. €



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Sairaanhoitopiireille 200 miljoonan 
euron avustus koronakustannuksiin

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 3.6.2020

#tukipaketti

• Suoraan sairaanhoitopiireille maksettavalla   
200 miljoonan euron valtionavustuksella 
korvataan vuoden 2020 kustannuksia, jotka 
aiheutuvat

• koronapotilaiden hoidosta ja 
• pandemiaan varautumisesta.

• Avustuksella voidaan korvata myös 
sairaanhoitopiirien mahdollisia alijäämiä

• Tarkemmat jakoperusteet ja hakuohjeet 
julkaistaan myöhemmin



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Kuntia tuetaan eri tehtäviin 
myönnettävillä valtionavustuksilla

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 3.6.2020

#tukipaketti

• OKM: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen (159 milj. euroa)

• Perusopetus 70 milj. €
• Varhaiskasvatus 14 milj. €
• Lukiokoulutus 17 milj. €
• Ammatillinen 30 milj. €
• Harrastaminen 10 milj. €
• Nuorisotyö 12 milj. €

• YM, LVM, TEM: Kestävän elvytyksen 
toimenpiteitä ja avustuksia ml. tuki 
joukkoliikenteelle (100 milj. euroa)



“Syksyn kuntatalousohjelma 
ja 

vuoden 2021 valtion talousarvioesitys
julkaistaan 

aiemmista tiedoista poiketen
5.10.2020.”
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